Sykuna – Barczewski – Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl
Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z przeglądem najistotniejszych zmian w przepisach prawa medycznego.
Nasza kancelaria dołoży wszelkich starań, by przesyłane w ten sposób cykliczne informacje w czytelny i kompleksowy
sposób umożliwiały szybkie oraz zrozumiałe zapoznanie się z bieżącymi nowelizacjami obowiązującego prawa.
Z poważaniem,
Zespół Kancelarii SBP

stan prawny: 10 października 2014 roku

Alert prawny
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 2014 roku (sygn. akt I OSK 3062/13)
Orzeczenia Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych nie stanowią informacji
publicznej.
Wbrew uchylonemu wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 10 pażdziernika 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że Komisje ds. Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych mogą udostępniać jedynie informacje o liczbie wniosków
oraz orzeczonych zdarzeń. Treść orzeczeń pozostaje natomiast niejawna, co może znacznie utrudnić
postępowanie w sprawach z zakresu błędów medycznych.
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Newsletter
prawo medyczne
1. Najważniejsze zmiany
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
recept lekarskich
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1239)
•

Możliwość wystawiania przez lekarza do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania
nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania.

•

Na jednej recepcie nie można przepisać leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
wyrobu medycznego na więcej niż 120 dni stosowania .

•

Możliwość wystawiania przez lekarza do 6 recept na środki antykoncepcyjne na następujące po sobie okresy
stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania.

•

Możliwość wystawiania przez lekarzado 16 recept na lek recepturowy, niezbędnych pacjentowi
do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania.

termin wejścia w życie: 4 października 2014 roku

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich
i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego
(Dz.U. 2014 r., poz. 1293)
•

Rozporządzenie ustala:
◦

szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia
urzędu sędziego;

◦

kwalifikacje lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań kandydatów i wydawania
zaświadczeń o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego;

◦

termin wykorzystania zaświadczeń o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego w innym postępowaniu
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w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim.
termin wejścia w życie: 1 października 2014 roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat
za krew i jej składniki w 2015 r.
(Dz.U. 2014 r., poz. 1293)
•

•

Opłaty za krew i jej składniki, wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi:
◦

275 zł – za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;

◦

180 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;

◦

263 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;

◦

90 zł – za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;

◦

1111 zł – za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;

◦

1534 zł – za jednostkę koncentratu granulocytarnego;

◦

112 zł – za jednostkę osocza świeżo mrożonego;

◦

195 zł – za jednostkę krioprecypitatu.

Opłaty za poszczególne jednostki mogą być wyższe w przypadku poddania ich zabiegom wyszczególnionym
w rozporządzeniu.
termin wejścia w życie: 1 stycznia 2015 roku

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej i o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. 2014 r., poz. 1175)
•

W przypadku zawieszenia prawa do renty, prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego wygasa
po upływie 90 dni od ustania ubezpieczenia w Funduszu.
termin wejścia w życie: 18 września 2014 roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów
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zawierających te środki lub substancje
(Dz. U. 2014 r., poz. 1172)
•

Recepta wystawiona na środki odurzające lub substancje psychotropowe powinna zawierać sumaryczną ilość
środka.

•

Na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P można
wystawić do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania.

•

Recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje
psychotropowe grupy II-P, są realizowane nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia.

•

Recepty wystawione na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe
grupy II-P, przeznaczone do stosowania wyłącznie u zwierząt, mogą dotyczyć tylko takiej ilości środka
lub substancji, która nie przekracza 5-krotnej jednorazowej dawki stosowanej u zwierzęcia.
termin wejścia w życie: 18 września 2014 roku

Zarządzenie nr 62/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2014 r.
zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert
w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
•

Zmiana w przepisach przejściowych i wprowadzających zarządzenie nr 60/2014/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2014 roku.

•

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie zarządzenia z dnia 17 września
2014 roku stosuje się przepisy zarządzenia sprzed zmian.

termin wejścia w życie: 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 63/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
•

Zaświadczenie wydane przez właściwy miejscowo organ jednostki samorządu terytorialnego o lokalizacji
zakładu lecznictwa uzdrowiskowego w strefie ochronnej "A" w postępowaniu ofertowym z zakresu
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świadczenia leczenia uzdrowiskowego nie może zastąpić wypisu z ewidencji zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, znajdujących się na obszarze uzdrowiska,
prowadzonej przez naczelnego lekarza uzdrowiska.

termin wejścia w życie: 3 października 2014 roku

2. Inne zmiany
Zarządzenie nr 57/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określania
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Zarządzenie nr 58/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określania
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego
i interfejsu komunikacyjnego oraz warunków współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną
oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego
(Dz. U. 2014 r., poz. 1159)

Zarządzenie nr 58/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określania
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych
(Dz.U. 2014 r., poz. 1246)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa
uzdrowiskowego
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1245)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1239)

3. Orzecznictwo
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 2014 roku (sygn. akt I OSK 3062/13)
Orzeczenia Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych nie stanowią informacji publicznej.
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